
DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI’2019 
 

1. Konkurs recytatorski obejmuje: 
 

 Eliminacje dzielnicowe do 42. Konkursu „Warszawska Syrenka” 

 Eliminacje do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
 

2. Organizator:    Dom Kultury „Włochy” 
ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa 

tel. 22 863 73 23, tel/fax. 22 863 92 69, 
e-mail:dkw@dkwlochy.pl, www.dkwlochy.pl 

 
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 grudnia 2018 r 

 
4. Grafik prezentacji zostanie umieszczony na stronie internetowej Domu Kultury 

„Włochy” www.dkwlochy.pl, do 7 stycznia  2019r. 
 

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 stycznia 2019 roku  
w Domu Kultury “Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27 w Warszawie od godz. 9.00 

 
6. Rozstrzygnięcie i wręczenie dyplomów odbędzie się 21.01.2019 roku o godz. 13.00 

w Domu Kultury „Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27. 
 

7. Laureaci zakwalifikowani do następnego etapu Konkursów zostaną poinformowani 
o miejscu i terminie eliminacji drogą mailową. 

 
8. Jury powołuje organizator.   

Jury ocenia:  
dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny. 
Decyzje jury są ostateczne. 

 

9. Prosimy nauczycieli o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
pozyskanie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych podopiecznych 
(Załącznik 1, 1a). Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu. Zgłoszenia bez zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone. 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części 
regulaminu oraz na stronie organizatora www.dkwlochy.pl 

 

10.  Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu. 
 

 

http://www.dkwlochy.pl/


11. INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu oraz wizerunków 

utrwalonych podczas konkursu jest Dom Kultury „Włochy”, z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa, tel. 22 863 23 97, email dkw@dkwlochy.pl.  

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury pełni Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl. Pod tym 

adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania, 

wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do 

poczty elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem 

Domu Kultury. 

Dane laureatów Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego, wybranych do reprezentowania dzielnicy 

Włochy na kolejnych etapach Konkursu Warszawska Syrenka oraz Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego zostaną udostępnione ich organizatorom w zakresie danych znajdujących się na 

kartach zgłoszenia do eliminacji dzielnicowych, w celu przeprowadzenia dalszych etapów tych 

konkursów. 

Dane mogą być również udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury, 

w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury. Inne kategorie odbiorców danych mogą być 

wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na 

warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). 

W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego tej osoby.  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

I. Przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu 

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów oraz 

opublikowania listy uczestników i laureatów na stronie internetowej Domu Kultury, w profilach 

Domu Kultury w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku 

niepełnoletnich uczestników - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie. 

Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

konkursie. 

Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Domu Kultury lub 

Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku 

niepełnoletniego uczestnika – również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego. 

Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 1 roku 

od rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego 

przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku 

z konkursem lub potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku lub na 

otrzymywanie informacji o organizowanych w przyszłości konkursach lub innych wydarzeniach 

artystyczno-kulturalnych. Dane o laureatach mogą być przetwarzane dłużej w celu archiwalnym w 

interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii działalności Domu Kultury, na podstawie 

uzasadnionego prawnie interesu Domu Kultury. 

mailto:dkw@dkwlochy.pl
mailto:iod@dkwlochy.pl
http://www.puodo.gov.pl/


II. Przetwarzanie wizerunków uczestników konkursu w celu dokumentowania jego 

przebiegu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej 

 
W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania 

przebiegu konkursu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej, w tym 

fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników konkursu.  

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, którym 

jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb 

mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności 

jak i zachęcania do udziału w niej.  

Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, 

którą ten wizerunek przedstawia.  

Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę 

osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób 

niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde 

rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.  

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie ale nie 

wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. 

W przypadku fotografii i nagrań wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby 

jednego członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii i nagrań wideo 

tego zespołu. 

Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię i 

nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również imię i nazwisko rodzica lub 

opiekuna prawnego,  a także wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony na nich 

wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie i 

nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na 

nich uwidoczniony. 

Dom Kultury dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z 

uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. 

Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich 

dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs lub fotografem. Zgłaszane życzenia 

nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie 

uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych. 

Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w 

mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach 

które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej. 

Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

Domu Kultury m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, 

usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez Dom 

Kultury.  

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia 

utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie 

publicznym. 



Załącznik 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

(dotyczy dziecka)  

……………………………………… 

 miejscowość, data 

Dane dziecka 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….…… 

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………..……  

 

Nr tel. ……………………………………..……… e-mail:……………………….…………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Dom Kultury 

„Włochy” w celach związanych z organizacją Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego’2019 

(Eliminacje dzielnicowe do 42. Konkursu „Warszawska Syrenka” i 64. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego), wyłonienia i ogłoszenia jego laureatów oraz opublikowania informacji 

o uczestnikach i laureatach konkursu a także w przypadku wybrania mojego dziecka do 

reprezentowania dzielnicy w dalszych etapach konkursów, udostępnienia danych osobowych 

organizatorom tych etapów. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego postanowienia. Regulamin jest dostępny pod 

adresem https://dkwlochy.pl  i w Domu Kultury „Włochy”. 

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego……….:……………………………… 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i nagraniach wideo 

zarejestrowanych podczas ww. konkursu, na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy”, 

w profilach Domu Kultury „Włochy” w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz 

w innych mediach. 

Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek  mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 

w celu promocji i dokumentowania działalności Domu Kultury „Włochy” oraz promocji 

i dokumentowania ww. festiwalu. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania fotografii 

i nagrań wideo, do których stosuje się art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego……….:……………………………… 



Załącznik 1a 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

(dotyczy osób pełnoletnich) 

……………………………………… 

 miejscowość, data 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..………… 

 

Nr tel. ……………………………………….…… e-mail:……………………….………….…...……... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy” 

z organizacją Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego’2019 (Eliminacje dzielnicowe do 42. 

Konkursu „Warszawska Syrenka” i 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego),  wyłonienia 

i ogłoszenia jego laureatów oraz opublikowania informacji o uczestnikach i laureatach konkursu a 

także w przypadku wybrania mnie do reprezentowania dzielnicy w dalszych etapach konkursów, 

udostępnienia danych osobowych organizatorom tych etapów.  

Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego postanowienia. Regulamin jest dostępny pod 

adresem https://dkwlochy.pl i w Domu Kultury „Włochy”. 

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 

Podpis uczestnika ……….:……………………………… 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo 

zarejestrowanych podczas ww. festiwalu, na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy”, 

w profilach Domu Kultury „Włochy” w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz 

w innych mediach. 

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

promocji i dokumentowania działalności Domu Kultury „Włochy” oraz promocji i dokumentowania 

ww. konkursu. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania fotografii 

i nagrań wideo, do których stosuje się art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Podpis uczestnika ……….:……………………………… 



12. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

Konkurs Warszawska Syrenka adresowany jest do uczniów szkól podstawowych i klas 
gimnazjalnych. 
Prosimy o przeprowadzenie w szkołach I etapu konkursu (eliminacje środowiskowe) 

i wytypowanie do konkursu Warszawska Syrenka: 
 

Klasy 0 – VI - maksymalnie do 10 osób z jednej szkoły 
 
do 5 osób z przedziału klas 0 – III (od 6 roku życia) 
do 5 osób z przedziału klas IV – VI 

 
Klasy VII - VIII i Gimnazja - maksymalnie do 10 osób z jednej szkoły 

 
Prosimy o przestrzeganie regulaminu. Zgłoszenia przekraczające regulaminowy limit zostaną 

odrzucone. 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

i osób dorosłych 

 

 WARSZAWSKA SYRENKA wypis z regulaminu.  
Pełen regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora –  
Mazowieckiego Instytutu Kultury www.mik.waw.pl 

 
a. Uczniowie klas 0 – III: wykonują jeden utwór 

(wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna; czas do1,5 min 

b. Uczniowie klas IV – VI oraz VII, VIII i Gimnazjum wykonują dwa utwory  

(dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna;  

czas do 3 min 

c. Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, 

które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach   literackich. 

d. Prosimy o unikanie utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych. 

e. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. 

f. Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. 

Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją. 

g. Komisje konkursowe mogą wprowadzać własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od 

założeń Regulaminu przesłuchań finałowych. 

Dodatkowe informacje: 

 Anna Mizińska (Dział Teatru MIK), a.mizinska@mik.waw.pl, tel. 22 586 42 14, 601 664 198. 

mailto:a.mizinska@mik.waw.pl


KARTA UCZESTNIKA 42. KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA 

 

 

GMINA/POWIAT ....................................................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO ...................................................................................................................................... 

KLASA ........................................................................................................................................................ 

ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI .....................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................TEL. ............................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela – instruktora przygotowującego recytatora oraz telefon  

................................................................................................................................................................. 

UTWORY: (autor, tytuł) 

1. ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

................................                                                            ............................................ 

pieczątka organizatora                                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



  OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
 

WYPISY Z REGULAMINU 

Pełen regulamin dostępny jest na stronie organizatora Towarzystwa Kultury Teatralnej  

www.tkt.art.pl 

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób 
starszych. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich 
OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w 
przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.  

Uwaga: Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję. 

 
Repertuar 
Ogólnopolski Konkurs  Recytatorski zostanie przeprowadzony  w formie  czterech turniejów: 

A. Turniej  Recytatorski 

Repertuar: 

 obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach:  2 utwory poetyckie i prozę 

 do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory: prozę oraz utwór poetycki 

 łączny czas wykonania utworów nie może przekroczyć 10 minut. 

Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach: 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 dorośli 

 

B. Turniej Poezji Śpiewanej  

 uczestnicy (soliści) występują bez podziału na kategorie 

 repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane i jeden recytowany 

 w odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą 
być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; przynajmniej jeden 
utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowana muzykę; uczestnicy mogą wykonać 
trzeci utwór z tekstem własnym. 

 do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory śpiewane, jeden  recytowany i ewentualnie jako 
trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja 
utworu recytowanego jest obowiązkowa). 

 łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut 

 do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny  
(do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). 

 prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się 
tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację. 



C. Turniej Teatrów Jednego Aktora 

 uczestnicy występują bez podziału na kategorie 

 obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki,  

 czas trwania do 30 minut. 

 

D. Turniej  „Wywiedzione  ze słowa”. 

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest 
recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze 
śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego 
interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.  

Obowiązują następujące  z a s a d y: 

 uczestnicy występują bez podziału na kategorie 

 repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) 

 dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,  

z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) 

 czas występu nie może przekroczyć 7 minut. 

 

Kryteria oceny: 

Ocenie Sądów Konkursowych OKR podlega: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura mowy, 
ogólny wyraz artystyczny 

W turnieju wywiedzione ze słowa ocenie podlega ponadto: 

celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) 
wspomagających interpretację; kompozycję sceniczną występu. 

W turnieju teatrów jednego aktora ocenie podlega również: 

opracowanie dramaturgiczne; opracowanie reżyserskie; wykonanie zadań aktorskich; 

inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka. 

W turnieju poezji śpiewanej ocenie podlega także: 

zgodność muzyki z charakterem wiersza; muzykalność i warunki głosowe wykonawcy; wartości 
artystyczne muzyki. 

 

Uwaga: 

- prosimy o prezentację utworów o cenionej wartości literackiej 

- prosimy nie prezentować utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych  

- prosimy o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych; podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

Sekretariat RADY ARTYSTYCZNEJ OKR i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TKT, 

Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel. 22 825-34 -89; e-mail tkt@tkt.art.p 



KARTA UCZESTNIKA 

64. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 

województwo.............................................................  miejscowość............................................................ 
 

Po zaznajomieniu się z regulaminem 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w: 

 turnieju RECYTATORSKIM*) 

 turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA*) 

*) niepotrzebne skreślić 

1. Imię i nazwisko................................................................................................................................................... 

2. Adres (z kodem) opcjonalnie ............................................................................................................................. 

3. e - mail .................................................................................tel.......................................................................... 

4. Instytucja macierzysta (szkoła, uczelnia, zakład pracy, placówka kulturalno oświatowa) 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

5. Kategoria, w której występuję  (dotyczy turnieju recytatorskiego: osoba dorosła, uczeń) 

........................................................................................................................................................ ............................. 

6. Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza; 

czas trwania prezentacji, nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora). 

A ................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ .............. 

B ................................................................................................ ................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... ................ 

C ................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

7. Do wykonania zgłaszam (wpisać litery wg układu w pkt. 6): 

 w przeglądzie ................................................................................................................................. 

 w przeglądzie powiatowym/rejonowym   ......................................................................................  

 w przeglądzie wojewódzkim ......................................................................................................... 

 w przeglądzie finałowym ............................................................................................................... 

8. Imię i nazwisko instruktora   ................................................................................ ........................ 

 

 

...............................................     ................................................. 
miejscowość i data  podpis 

 

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH 

 

……………………………………………………………………………………….....................………………… 

powiatowego/rejonowego……………………………………………………………………...............…………… 

wojewódzkiego…………………………………………………………………………………...............…………



KARTA UCZESTNIKA 

64. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 

Po zaznajomieniu się z regulaminem 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w: 

turnieju  POEZJI ŚPIEWANEJ 

województwo......................................................................  miejscowość.................................................................. 

I. Imię i nazwisko .................................................................................................................................................... 

II. Instytucja macierzysta (szkoła, uczelnia, placówka kulturalno oświatowa) 
..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

III. Ile  razy  brał  udział  w  konkursach  recytatorskich........................................................................... 

 

IV. Skład osobowy (z dokładnym instrumentarium i sposobem podłączenia ) 

Imię i nazwisko Instrument Sposób podłączenia instrumentu 

1. 
   

2. 
   

3.  
   

V. Adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym) opcjonalnie 

VI. Numer telefonu domowego lub numer telefonu kontaktowego -  

 

e-mail -  

VII. Tytuł utworu Autor tekstu  Muzyka Aranżacja 

1. 
    

2. 
    

3.  
    

 Utwór recytowany  

       prosimy o czytelnie wypełnienie karty 

 

VIII. Imię  i  nazwisko  instruktora............................................................................................................ 

  

 .......................................            ....................................... 
       Miejscowość  i  data                     podpis 

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH 

 

.................................................................................................................................................................... 

powiatowego/rejonowego........................................................................................................................... 

wojewódzkiego  .........................................................................................................................................



KARTA UCZESTNIKA 

64. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Po zaznajomieniu się z regulaminem 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w: 

 

turnieju  TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy:................................................................... ................................................... 

   

2. Adres zamieszkania wykonawcy (opcjonalnie):....................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

3. Telefon/e-mail wykonawcy:........................................................................................................................ 

 

4. Nazwa i adres instytucji patronującej:..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... ........

.............................................................................................................................................................................. 

5. Telefon/Fax/e-mail instytucji:.................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 

6. Tytuł monodramu:..................................................................................................................................... 

 

7. Autor i tytuł tekstu, na podstawie którego powstał monodram:............................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

8. Tłumacz:............................................................................................................................  

 

9. Realizatorzy monodramu:.......................................................................................................................... 

a. autor scenariusza:........................................................................................................................ 

b. reżyser:....................................................................................... .................................................. 

c. scenografia:................................................................................... ............................................... 

d. muzyka:................................................................................. ....................................................... 

 

10. Data premiery:............................................................................................................... . 

 

11. Czas trwania: 

a. monodramu.......................................................................................................... 

b. montażu................................................................................................................  

c. demontażu............................................................................................................ 



12. Potrzeby techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne):.......................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

 

13. Informacje o wykonawcy:........................................................................ .................................................. 

..................................................................................................................................... .........................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

14. Krótki opis spektaklu:....................................................................... ......................................................... 

...................................................................................................................................... ........................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

.....................................              ............................................. 

miejscowość, data                                                    podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH 

 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

powiatowego/rejonowego 

 

…………………………................................................................................................................... ......................... 

 

wojewódzkiego  

.....................................................................................................................................................................................  


